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**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
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***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
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van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad, de daaruit voortvloeiende bijzondere 
richtlijnen, alsmede de Richtlijnen 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG en 94/33/EG 
van de Raad, met het oog op de vereenvoudiging en rationalisatie van de verslagen over 
de praktische tenuitvoerlegging
(COM(2006)0390 – C6-0242/2006 – 2006/0127(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0390)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 137, lid 2 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0242/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
ARTIKEL 1

Artikel 17 bis, lid 1 (Richtlijn 89/391/EEG)

1. Om de vijf jaar dienen de lidstaten één 
verslag in bij de Commissie over de 
praktische tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn en van de bijzondere richtlijnen in 
de zin van artikel 16, lid 1, waarin het 
standpunt van de sociale partners wordt 
uiteengezet.

1. Om de vijf jaar dienen de lidstaten één 
verslag in bij de Commissie over de 
praktische tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn en van de bijzondere richtlijnen in 
de zin van artikel 16, lid 1, waarin het 
standpunt van de sociale partners wordt 
uiteengezet. Het verslag omvat een 
beoordeling van de diverse aspecten die 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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verband houden met de praktische 
tenuitvoerlegging van de richtlijnen en 
gendergerelateerde informatie, alsook 
specifieke gegevens over de impact op 
vrouwen en mannen van de problemen en 
de beleidsmaatregelen betreffende de 
gezondheid en de veiligheid op de 
arbeidsplaats.

Motivering

Het is belangrijk over informatie te beschikken over de impact voor mannen en vrouwen van 
de problemen in verband met de gezondheid en de veiligheid op de arbeidsplaats.

Amendement 2
ARTIKEL 1

Artikel 17 bis, lid 2 (Richtlijn 89/391/EEG)

2. De indeling van het verslag wordt door 
de Commissie in overleg met het 
Raadgevend Comité voor veiligheid en 
gezondheid op de arbeidsplaats bepaald.

2. De indeling van het verslag, voorzien 
van een vragenlijst waarin de inhoud 
wordt gepreciseerd, wordt door de 
Commissie in overleg met het Raadgevend 
Comité voor veiligheid en gezondheid op 
de arbeidsplaats bepaald.

Het verslag omvat een algemeen deel over 
de bepalingen van deze richtlijn en 
specifieke hoofdstukken over de aspecten 
van de tenuitvoerlegging van de in lid 1 
bedoelde richtlijnen.

Het verslag omvat een algemeen deel over 
de bepalingen van deze richtlijn die 
betrekking hebben op de 
gemeenschappelijke principes en aspecten 
van alle in lid 1 bedoelde richtlijnen. Het 
algemene deel wordt aangevuld met 
specifieke hoofdstukken over de 
tenuitvoerlegging van ieder bijzonder 
aspect van iedere richtlijn, specifieke 
indicatoren, voor zover beschikbaar, en 
het standpunt van de sociale partners. Het 
bevat eveneens een beschrijving en een 
beoordeling van de preventiestrategieën 
en -stelsels van elk van de lidstaten, met 
als doel een hoog niveau van gezondheid, 
veiligheid en welzijn voor de werknemers 
op hun arbeidsplaats te bereiken.

Motivering

In dit enige verslag moet ook aandacht worden besteed aan de bijzondere aspecten van elk 
van de specifieke verslagen waarin door de bestaande richtlijn wordt voorzien. Vandaar dat 
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het verslag moet worden aangevuld met specifieke indicatoren en met een beschrijving en een 
beoordeling van de preventiestrategieën en -stelsels die in elk van de lidstaten worden 
toegepast, met als doel een hoog niveau van gezondheid, veiligheid en welzijn voor de 
werknemers op hun arbeidsplaats te bereiken.

Amendement 3
ARTIKEL 1

Artikel 17 bis, lid 3 (Richtlijn 89/391/EEG)

3. De indeling van het verslag, voorzien 
van een vragenlijst waarin de inhoud 
wordt gepreciseerd, wordt zes maanden 
voor het einde van de 
verslagleggingsperiode aan de lidstaten 
toegezonden. Het verslag wordt binnen 
negen maanden na afloop van de periode 
van vijf jaar waarop het betrekking heeft, 
bij de Commissie ingediend.

3. De indeling van het verslag, voorzien 
van de hierboven genoemde vragenlijst, 
wordt minstens zes maanden voor het 
einde van de verslagleggingsperiode aan de 
lidstaten toegezonden. Het verslag wordt 
binnen negen maanden na afloop van de 
periode van vijf jaar waarop het betrekking 
heeft, bij de Commissie ingediend.

Motivering

De indeling van het verslag moet zo vroeg mogelijk bekend worden gemaakt aan de lidstaten.

Amendement 4
ARTIKEL 3

Met ingang van [in artikel 4 aangegeven 
datum invullen] worden de volgende 
bepalingen ingetrokken: 

Met ingang van ... * worden de volgende 
bepalingen ingetrokken: 

________
* Datum van de inwerkingtreding van de 
onderhavige richtlijn.

Motivering

De datum van intrekking van de bepalingen moet samenvallen met die van de 
inwerkingtreding van de richtlijn.

Amendement 5
ARTIKEL 5

Deze richtlijn treedt in werking op de …
dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 

Deze richtlijn treedt in werking op de dag 
volgende op die van haar bekendmaking in 
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Europese Unie. het Publicatieblad van de Europese Unie.

Motivering

De datum van inwerkingtreding van de richtlijn valt de dag die volgt op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad.
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TOELICHTING

I – Inleiding

Het heeft zeer lang geduurd vooraleer de Europese Commissie en de Raad in hun beleid 
aandacht zijn gaan besteden aan de problemen van de gezondheid van de werknemers en de 
arbeidsomstandigheden. In de jaren '70 en begin jaren '80, met de Seveso-richtlijn en de 
instelling van de Raadgevend Comités voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats, 
werd voor het eerst rekening gehouden met de arbeidsomstandigheden en kregen de 
specifieke programma's gericht op de gezondheid van de werknemers van de toenmalige 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staat stilaan vorm.

Richtlijn 83/477/EEG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van 
blootstelling aan asbest op het werk is het paradigma van het eerste niveau van de sectorale 
bekommernissen en van de benadering per risicofactor. Andere thema's zoals de gezondheid 
van de werknemers in het algemeen, de arbeidsomstandigheden, de organisatie van de 
diensten voor gezondheid, hygiëne en veiligheid op het werk en de lijst van beroepsziekten 
konden niet rekenen op de unanieme goedkeuring van de lidstaten.

Uit die tijd stamt de discussie over sociale dumping en oneerlijke concurrentie van een deel 
van het bedrijfsleven en de lidstaten dat niet investeerde in de veiligheid en de gezondheid 
van de werknemers.

In 1989 kwam er aanzienlijk schot in de zaak met de publicatie van kaderrichtlijn 
89/391/EEG, die aansloot bij vroegere initiatieven van de Wereldgezondheidsorganisatie, met 
name haar programma's inzake de gezondheid van de werknemers. De kaderrichtlijn was ook 
een antwoord op de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie van 
1981 en 1985, respectievelijk inzake de gezondheid van de werknemers en de organisatie van 
de arbeidsgeneeskundige diensten.

Op de kaderrichtlijn volgden minstens zestien richtlijnen die tot doel hadden de 
arbeidsomstandigheden in de uitgebreide Europese Gemeenschap te verbeteren en te 
harmoniseren.

In de jaren '90 werden andere richtlijnen gepubliceerd, gericht op de bescherming van de 
jongere werknemers, de tijdelijke werknemers en de werknemers die bijstand verlenen aan 
boord van schepen. Vandaag da dag stelle wij vast dat er weliswaar veel wetgeving is 
geproduceerd maar dat er in de praktijk weinig veranderd is. Hiervoor kunnen tal van redenen 
worden aangevoerd, maar een van de belangrijkste is de afwezigheid van toezicht op de 
tenuitvoerlegging, zowel op nationaal als op communautair niveau.

In bijna alle richtlijnen, te beginnen bij de kaderrichtlijn van 1989 inzake de toepassing van 
maatregelen met als doel de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op de werkplek, gold als richtsnoer dat de lidstaten de Europese Commissie een 
verslag moesten doen toekomen over de praktische tenuitvoerlegging van de bepalingen en de 
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standpunten van de sociale partners. Enkele lidstaten hebben echter nooit een verslag 
ingediend.

II – Het voorstel van de Europese Commissie

Doel van het voorstel van de Commissie is vereenvoudiging en rationalisatie van de 
bepalingen van de communautaire richtlijnen inzake bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid van de werknemers op de arbeidsplaats, o.m. via de verplichting voor de lidstaten 
en de Commissie verslagen over de praktische tenuitvoerlegging van de richtlijnen op te 
stellen.

Tot nu toe waren de lidstaten gehouden tot het opstellen van de verslagen over de praktische 
tenuitvoerlegging met een verschillende periodiciteit afhankelijk van de afzonderlijke 
richtlijnen – de ene om de vier, de andere om de vijf jaar. Nu stelt de Commissie één enkel 
verslag om de vijf jaar voor.

III – De amendementen

De Commissie kan dan al hameren op de noodzaak om de administratieve procedures te 
vereenvoudigen omdat ze te bureaucratisch zijn en de indiening van elk van de verslagen 
belemmeren, toch is er in de allereerste plaats behoefte aan een betere coördinatie en 
interactie tussen de verscheidene richtlijnen zodat een efficiënte vergelijkende analyse van de 
verschillende nationale strategieën op het vlak van de gezondheid en de veiligheid mogelijk 
wordt.

Zoals eerder gezegd, opdat het voorstel betreffende de indiening van één enkel verslag om de 
vijf jaar effectief inspeelt op de behoefte aan bescherming van de gezondheid en de veiligheid 
op de arbeidsplaats, mag op geen enkele manier afbreuk worden gedaan aan de specifieke 
aspecten van iedere richtlijn.

Dit enige verslag moet een beoordeling omvatten van de diverse aspecten van de praktische 
tenuitvoerlegging van de richtlijnen, alsook gendergerelateerde informatie en specifieke 
gegevens over de impact op mannen en vrouwen van de problemen en het beleid in verband 
met de gezondheid en de veiligheid op de arbeidsplaats.

De indeling van dit verslag zal worden vastgesteld door de Commissie, in overleg met het 
Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats. Het zal een algemeen 
hoofdstuk omvatten over de bepalingen van kaderrichtlijn 89/391/EEG met betrekking tot de 
beginselen en aspecten die gemeenschappelijk zijn aan alle overige specifieke richtlijnen.

Dit algemene hoofdstuk zal worden aangevuld met specifieke hoofdstukken over de 
toepassing van elk van de bijzondere aspecten van iedere richtlijn, inclusief specifieke 
indicatoren (indien voorhanden), alsook met de standpunten van de sociale partners, die actief 
moeten worden betrokken bij de opstelling ervan. Het verslag moet ook een beschrijving en 
een beoordeling omvatten van de preventiestrategieën en -stelsels van de lidstaten.

Wij blijven echter hameren op de behoefte aan een beleid van geleidelijke maar 
daadwerkelijke convergentie van de praxis in de diverse lidstaten. De Commissie moet 
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dringend een diepgaand verslag over de situatie in de lidstaten indienen en er is dringend 
behoefte aan gemeenschappelijk beleid met het oog op de verbetering van de situatie van de 
werknemers en hun welzijn.


